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  کابل- عبدهللا امينی

  ٢٠١۴ مارچ ٠۴

  

  وجدان مردۀ کرزی
  

حامد کرزی رئيس جمھور دست نشاندۀ دولت مستعمراتی کابل روز ھای آخر دورۀ کثيف رياست جمھوری خود را 

 سال بردگی و زندگی ننگ آور يک انسان ١٢ين روز ھا کرزی می کوشد که بعد از مدت ادر.  ر می گذراندپشت س

ر جھت يمگر نمی داند که برايش بسيار دير است که تغي. انسانی که دارای وجدان و شرافت واقعی باشد: ديگری شود

  .دھد و به شخصيت خفت آور و سفالت بار خويش ارزش انسانی دھد

جنگ در افغانستان به "، اظھار داشت که  انتشار يافت مارچ٢طی يک مصاحبه با واشنگتن پوست به تاريخ کرزی 

افغان ھا در جنگی می ميرند که از خود شان "کيد کرد که أکرزی ت".  خاطر منافع امريکا و غرب به راه انداخته شد

گاه ھای تروريست ھا در دف قرار دادن پناھھامريکا عوض . من احساس می کنم که به من خيانت شده است...نيست

  ". پاکستان، مردم ما را نابود می کند

را به خود  از مرگ بدر آمده حالت نيمه مرده سال کشتار مردم ما ١٢بعد از " وجدانت"چطور شد که ! آقای کرزی

دانستی که تجاوز امريکا و قوای ناتو به کشور ما برای منافع خود شان است؟ کدام متجاوز به   آيا نمی؟ استگرفته

که امريکا تو را در رأس يک دولت  خاطر آرامی مردم يک مملکت ديگر به آن سرزمين لشکرکشی می کند؟ روزی

و ساير ناکسان ديگر در دستگاه دولت دست نشانده قرار داد و تو ھم آن را با افتخار پذيرفتی، آيا نمی فھميدی که خودت 

  ش و مقامی  نداريد؟ کابل نزد متجاوزين کمترين ارزمستعمراتی 

ھرگونه پلوته بازی و انتقاد ظاھری از .  حال بسيار برايت دير شده است که مردم تو را منحيث يک زعيم ملی بشناسند

 درج شده و قضاوت کشور قبالً ت در اوراق سياه تاريخ نام.  امريکا و ناتو شخصيت ضعيف و ناتوان تو را باال نمی برد

دانند که يک شاه شجاع ديگری بر  اکنون ھمه می.  ساله ات صادر شده است١٢مردم و جامعه در مورد کارنامۀ سياه 

  . ساير شاه شجاع ھا عالوه گرديده است

  

  

 

 


